UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN
SPORTSCHUTTERS

Vlaamse sportschutterslicentie: stand van zaken
Na de racistische aanslagen van 11 mei 2006 in Antwerpen werd in allerijl een
nieuwe wapenwet gestemd. Vanaf 9 juni 2006 is deze nieuwe wet in werking
getreden.
De minister van justitie gaat er altijd prat op dat de wet geen negatieve gevolgen zou
hebben voor de sportschutters. Net zoals de jagers, zouden sportschutters een
aantal wapens “ontworpen voor het sportschieten” kunnen kopen zonder vooraf een
vergunning te vragen. Dit privilegie is enkel voorbehouden van de houders van een
sportschutterslicentie.
De voorrechten voor sportschutters blijven echter momenteel dode letter,
voornamelijk om twee redenen:
- het statuut van de sportschutter dient nog geregeld te worden door het
Vlaams Parlement
- de lijst van wapens “ontworpen voor het sportschieten” die men met een
sportschutterslicentie kan kopen moet nog worden vastgelegd door de
Minister van Justitie.
Statuut van de sportschutter
Reeds lang voor er sprake was van de nieuwe wapenwet, is uw federatie bezig geweest met
het streven naar een regeling voor de sportschutters. Na enkele maanden onderhandelingen
met het kabinet van Bert Anciaux (Spirit), Vlaams minister bevoegd voor Sport, werd een
akkoord bereikt over het statuut voor de sportschutter.
De regeling bereikt een goed evenwicht. Enerzijds zijn de voorwaarden om een licentie te
bekomen streng. Zo dient de aanvrager minimum 16 jaar te zijn, mag hij niet zijn veroordeeld
voor een misdrijf waardoor hij geen wapen voorhanden zou mogen hebben krachtens de
wapenwet, moet hij jaarlijks een medisch attest voorleggen en dient hij aangesloten te zijn bij
een erkende schietsportfederatie, zoals KVBSV/VSK en FROS/LSVF. Ook de traditionele
volkssporten en de gilden zullen onder bepaalde voorwaarden licenties kunnen uitreiken.
De sportschutter moet ook slagen voor een praktische en een theoretische proef. Enkel de
actieve leden kunnen een sportschutterslicentie aanvragen. Een actief lid is iemand die
minstens 12 schietbeurten kan aantonen per jaar, gespreid over minstens 2 trimesters. Voor
wie al een wapenvergunning heeft, of voor wie al lang aangesloten is bij een club gelden
speciale overgangsregelingen op het vlak van de praktische of theoretische proeven.
De licentie zal worden uitgereikt voor een periode van vijf jaar, jaarlijks dient ze echter geldig
verklaard te worden na voorlegging van een getuigschrift van goed gedrag en zeden. De
licentie zal worden uitgereikt door de voor het sportschieten erkende schietsportfederaties –
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dus ook o.m. door KVBSV/VSK en FROS/LSVF. Het is onze bedoeling om de kosten
verbonden aan de licentie te beperken tot een zo laag mogelijk aandeel in de
administratiekosten.
Anderzijds biedt de sportschutterslicentie de houder ervan de mogelijkheid om met
vergunningsplichtige wapens het sportschieten te beoefenen. Er is dus niet vereist dat de
sportschutter ook eigenaar is van de wapens die hij gebruikt. Hij kan wapens lenen van
andere schutters of op de schietstand.
Tevens kunnen nieuwe leden kennis maken met de sport via een systeem van een
“voorlopige licentie”. Deze licentie wordt afgeleverd mits voorleggen van een medisch attest
en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Ook hier is de minimumleeftijd 16 jaar (zoals
vroeger bij de voorlopige vergunning). De houder van een voorlopige vergunning kan zich
gedurende 12 maanden voorbereiden op het afleggen van de praktische proef om een
definitieve licentie te verkrijgen.
Het is dus niet meer nodig om een voorlopige vergunning te vragen bij de gouverneur. Deze
voorlopige vergunning werd immers ook afgeschaft door het KB van 29 december 2006.
De tekst van het ontwerp decreet werd op 26 januari 2007 aangenomen door de Vlaamse
regering en is nu naar de Raad van State gestuurd voor advies.
Wij zullen u meer informatie kunnen bezorgen zodra de tekst is ingediend in het Vlaams
Parlement en zodra de uitvoeringsbesluiten bekend zijn. Op het kabinet van minister Anciaux
deelt men ons mee dat het mogelijk zou zijn om eind april 2007 de Vlaamse
sportschutterslicentie klaar te hebben. Op die manier kan iedereen zich dan tegen 30 juni in
orde stellen met de nieuwe wapenwet. Uiteraard kunnen wij geen enkele garantie geven
over dit tijdskader.

Lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten
De belangrijkste vraag blijft natuurlijk welke wapens een sportschutter kan verwerven met de
licentie. Het is nog te voorbarig om de vraag nu reeds te beantwoorden. Wij vermoeden dat
de administratie inspiratie zal zoeken in de Europese vuurwapenrichtlijn 91/477. Deze
richtlijn verplicht lidstaten om het voorhanden van wapens steeds aan een vergunning te
onderwerpen.
Voor andere categorieën wapens laat de richtlijn toe dat lidstaten overgaan tot registratie
(bijvoorbeeld via model 9). Tevens mogen sommige vuurwapens vrij verkocht worden.
Momenteel is onze inschatting dat de vuurwapens die men vroeger kon verkrijgen op “model
9” tevens met de sportschutterslicentie kunnen worden verworven. Ook hier blijft het nog
wachten op de publicatie van de lijst in het Belgisch Staatsblad. Zodra wij bevestiging krijgen
dat de lijst ondertekend is door de Minister van Justitie, zullen we u hierover informeren.

Voordelen van de sportschutterslicentie
Eens deze twee zaken ingevuld zijn, zal de sportschutterslicentie een feit zijn. Het zal dan
mogelijk zijn om de wapens die op de lijst voorkomen te kopen mits registratie, via het
formulier van overdracht “model 9”. Voor deze wapens zal dan geen vergunning moeten
worden aangevraagd. Op die manier zal de sportschutter dus geen rechten en retributie (tot
105 EUR in de overgangsperiode – 65 EUR per wapen daarna) moeten betalen als hij zijn
vroegere model 9 wapens wil betalen.
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Daarnaast heeft de sportschutterslicentie een belangrijke functie als een soort “rijbewijs” voor
vuurwapens. De houder van de licentie heeft het recht om met vergunningsplichtige wapens
die toebehoren aan de schietstand of aan andere schutters aan sportschieten te doen. Op
die manier zullen nieuwe leden kennis kunnen maken met de schietsport zonder dat ze een
voorlopige vergunning moeten aanvragen. Ze dienen te voldoen aan de voorwaarden voor
de licentie.
Zolang niet duidelijk is of het statuut van de sportschutter er al dan niet komt tegen 30 juni
2007, raden wij iedereen aan om te wachten alvorens stappen te ondernemen in het kader
van de nieuwe wapenwet. Wij zullen iedereen tijdig informeren zodat elke wapenbezitter
tijdig aan de wettelijke verplichtingen kan voldoen.
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